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STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W 
WAKEFIELD 

 
Szkoła zarejestrowana jest i działa pod nazwą  

MJ Languages – Polish Community Centre CIC 

  
 

  
 
Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut. 
Przepisy statutu i decyzje powzięte w związku z działalnością szkoły są zgodne z 
prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii dotyczącym działalności polskich szkół 
uzupełniających. 
 

 

 

Art. I – Postanowienia Ogólne 

 

 

1. Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia edukacyjno – wychowawcze, podlegając pod 

organizację MJ Languages – Polish Community Centre CIC. 

 

2. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku wynajętym przez MJ Languages Polish 
Community Centre CIC przy 8A Thompsons Yard, WF1 2TP, Wakefield    

 

3.  Głównym celem szkoły jest:  

a) Nauczanie: języka polskiego w mowie i piśmie z elementami literatury polskiej; 

wiedzy o kulturze polskiej; historii Polski, geografii Polski  

b) Przyczynienie się do zmniejszenia przestępczości, osiągnięcia przez ucznia 

wysokiego standardu moralnego 

c) Spowodowanie wzrostu poczucia własnej wartości 

d) Pomaganie dzieciom w utrzymaniu ich tożsamości narodowej podczas integracji w 

nowym społeczeństwie i uzyskania dobrej edukacji zarówno w języku polskim jak i 

angielskim 

e) Promowanie polskiej kultury w społeczeństwie angielskim poprzez organizowanie 

imprez kulturalnych łączących obie społeczności co przyczynia się do spójności 

społecznej i zrozumienia między narodami. 

   

4. Dla osiągnięcia powyższych celów należy:  

a) organizować systematyczne nauczanie w szkole,  

b) wspierać dzieci w budowaniu własnej osobowości i tożsamości,  

c) zapewniać dzieciom i młodzieży udział w uroczystościach i obchodach 

patriotycznych,  

d) kształtować postawy szacunku wobec kultury rodzimej,  

e) organizować imprezy i zabawy dla dzieci i młodzieży,  
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f) wspierać integracje Polonii mieszkającej w Wakefield i okolicy.  

    

5.Program nauczania jest oparty o dokument : PODSTAWA PROGRAMOWA DLA 

UCZNIÓW POLSKICH UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ, wydany przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Warszawa 2010 

 

     6.Działalność szkoły jest regulowana przez:  

a) Statut Szkoły,  

b) Regulamin Szkoły,  

c) Procedury zapewniające bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i innym 

upoważnionym osobom przebywającym na terenie szkoły podczas zajęć 

lekcyjnych.  

 

  

                                            Art. II - Organizacja szkoły  

  

W ramach społeczności szkolnej wyróżnia się następujące jednostki:  

  

1. Dyrektor szkoły  

2. Zastępca Dyrektora / Administrator  

3. Grono Pedagogiczne  

4. Zarząd szkoły 

5. Rodzice/Opiekunowie Prawni 

6. Uczniowie uczęszczający do szkoły  

  

  

  

DYREKTOR  

• współpracuje z miejscowym wydziałem oświaty i instytucjami polonijnymi,   

• ściśle współpracuje z Zastępcą Dyrektora oraz z Gronem Pedagogicznym ( 
wszystkie  decyzje są konsultowane i podejmowane wspólnie) 

• Dyrektor rekrutuje i zatrudnia kandydatów na nauczycieli  (obowiązkiem Dyrektora 
jest sprawdzenie referencji oraz wykształcenia starających się o pracę nauczycieli 
przed zatrudnieniem ich).  

• Ma prawo odwołania nauczycieli, którzy w rażący sposób naruszyli prawa ucznia lub 
nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków. Odwołanie następuje w formie 
ustnej i  pisemnej ( oficjalny list), skutkującej  natychmiastowym zerwaniem 
współpracy. 

• Dyrektor odpowiedzialny jest za podpisywanie szkolnej polisy ubezpieczeniowej.  

• Dyrektor  musi starać się o dotacje i subsydia na rzecz szkoły.  

• Dyrektor w zakresie swoich uprawnień reprezentuje szkołę i jest odpowiedzialny za 
jej wizerunek . 

 

 

  

  

ZASTEPCA DYREKTORA / ADMINISTRATOR 

• współpracuje z dyrektorem, gronem pedagogicznym, oraz rodzicami uczniów 

• zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności,  

• pisze pisma informacyjne do rodziców, zawiadomienia, ogłoszenia,  
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• przyjmuje opłaty za szkołę ( opłata może być dokonana gotówką w sekretariacie 
szkoły lub przelewem bankowym) 

• odpowiada za realizację programu nauczania i wychowania w szkole,  

• ustala organizację roku szkolnego /terminy/ oraz podział pracy pedagogicznej i 
wychowawczej dla poszczególnych nauczycieli w szkole,  

• dba o profesjonalny rozwój swojej kadry poprzez delegowanie na szkolenia, 
konferencje, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z Polską Macierzą Szkolną,  

• planuje i projektuje dla uczniów imprezy i obchody uroczystości narodowych, 
decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń i świadectw szkolnych.  

• Obowiązkiem Administratora jest prowadzenie i kompletowanie dokumentacji 
szkolnej. 

• Administrator dopilnowuje ważności CRB Check zarówno nauczycieli, jak i 
wolontariuszy. 

• Administrator zapisuje uczniów do szkoły. 
  

 

 

 

 GRONO PEDAGOGICZNE  

  

Grono Pedagogiczne tworzą nauczyciele o pełnych kwalifikacjach zawodowych lub z 

odpowiednim doświadczeniem w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.  

Obowiązki nauczyciela: 

• ustala program nauczania dla poszczególnych klas na cały rok szkolny,  

• zgłasza wnioski o zakup pomocy szkolnych do zastępcy dyrektora,  

• przeprowadza klasyfikację uczniów,  

• organizuje nauczanie w klasie,  

• dobiera metody nauczania i realizowania programów nauczania w ramach 

obowiązujących zasad nauczania.  

 

 
W wyjątkowych sytuacjach nauczycielami mogą zostać osoby nie posiadające 
kwalifikacji pedagogicznych. Nauczyciel taki uzyskuje status asystenta, który winien 
zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczyciela 
niewykwalifikowanego jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do 
nauczyciela wykwalifikowanego. 
 
ZARZĄD SZKOŁY 
 
Zarząd Szkoły składa się z: 

• Dyrektora Szkoły  

• Zastępcy Dyrektora  

• Założycieli szkoły 
 

1.  Zarząd Szkoły spotyka się co najmniej cztery razy w roku aby 

• Zaplanować i ewaluować działalność Szkoły 

• Zatwierdzić zmiany w Statucie Szkoły 

• Wprowadzić system ewaluacji pracy nauczycieli 

2. Jedno ze spotkań Zarządu, w okresie letnim, będzie miało charakter Dorocznego 

Zgromadzenia Walnego w celu oceny działalności operacyjnej i finansowej pozycji 
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Szkoły, przedyskutowania jej strategii na przyszłość oraz ustalenia i zatwierdzenia jej 

budżetu. 

 

3. Wszelkie inne spotkania Zarządu mogą być zwoływane przez któregokolwiek członka 

Zarządu z przynajmniej dwutygodniowym uprzedzeniem. Informacja na temat zebrań 

będzie wysyłana drogą emailową z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Spotkania nagłe/nadzwyczajne mogą także być zwoływane jeśli zaistnieje taka 

potrzeba 

5.  Spotkania Zarządu mogą się odbywać z udziałem nauczycieli lub ich 

reprezentantów, jeśli zajdzie taka potrzeba 

6. Wszyscy członkowie Zarządu mają prawo do wyrażania swoich opinii na zebraniach. 

Wszystkie decyzje Zarządu będą podejmowane jednomyślnie, lub w wypadku braku 

jednomyślności, większością głosów. 

7.  Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do zapewnienia wysokiej jakości 

zarządzania Szkołą, przejrzystości jej działań i utrzymywania dobrych i 

profesjonalnych relacji z Rodzicami/Opiekunami Uczniów. 

8.  Każdy z członków Zarządu ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach i brać czynny 

udział we wszystkich pracach na rzecz szkoły. 

9.  W razie rezygnacji jednego z członków Zarządu, następca może być wybrany przez 

Zarząd Szkoły jedynie w wyniku jednogłośnego głosowania. W innym przypadku 

zostaje zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie. 

 

 

 

 

Art. III - Środki Finansowe  

  

1. Budżet szkolny opiera się na:  

• Opłatach czesnego  wnoszonych przez rodziców i opiekunów 

• Środkach uzyskanych przez organizację  MJ Languages – Polish Community 
Centre CIC (imprezy dla dzieci, dotacje, darowizny)  
 

2. Czesne jest obliczane w skali roku na podstawie przewidywanych wydatków 
związanych z prowadzeniem szkoły. 

 

3. Regulamin opłat określa terminy i metody wpłat.  
 
 

4. Budżet szkoły jest układany przez Dyrekcję Szkoły i winien uwzględniać następujące 
wydatki:  

• wynagrodzenie nauczycieli,  

• koszt wynajęcia lokalu i jego utrzymanie,  

• pomoce szkolne ( przybory , atlasy, mapy, płyty CD, dodatkowe lektury itp.) 

• zaświadczenia i świadectwa szkolne,  

• eksploatacja fotokopiarki,  

• przedstawienia i imprezy,  

• opłacenie ubezpieczenia  

 

Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Wakefield został zatwierdzony i podpisany przez 

Zarząd Szkoły w dniu 15/04/2019 roku. 


